Program 23. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 30.6. 2016
v 15:00 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Mgr. Zdeňka Ševčíková,
Jana Stachová, Lubomír Vymazal, (omluven)
Program:
1. Rozpočtové opatření č. 4
2. Žádost o schválení Smlouvy o právu provést stavbu při akci Olomouckého kraje
u stavby: „Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice“
3. Registr oznámení za rok 2015
4. Nájem za nebytový prostor v severní části budovy OÚ Slatinice č.p. 50
5. Pronájem části parcely č. 382/1 v k.ú. Slatinie na Hané
6. Žádost o schválení SZVBS IV-12-8010891/VB/2, název: Slatinice RD Hubáček,
úprava KNN.
7. Příspěvek na rekonstrukci budov školy
8. Žádost p. Snášela o osazení plotu
9. Žádost o schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Slatinice za rok 2015
10. Územní studie v lokalitě u hřiště
11. Spoluúčast na budování komunikace v obci Slatinice
12. Žádost o poskytnutí informace ke stavebnímu záměru
Průběh jednání, program:
1. Rozpočtové opatření č. 4
Rada projednala a schvaluje Rozpočtové opatření č.4
2. Žádost o schválení Smlouvy o právu provést stavbu při akci Olomouckého kraje
u stavby: „Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice“
Rada obce Slatinice schvaluje: Smlouvu o právu provést stavbu při akci
Olomouckého kraje u stavby: „Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK
Unčovice“ a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
3. Registr oznámení za rok 2015
Rada projednala Registr oznámení za rok 2015.
4. Nájem za nebytový prostor v severní části budovy OÚ Slatinice č.p. 50
Rada obce schvaluje výši nájmu za nebytový prostor v severní části budovy OÚ
Slatinice č.p. 50 určený pro šicí dílnu (manželé Sigmundovi) ve výši 1000 Kč +
energie a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka přípravou smlouvy a jejím
podpisem.
5. Pronájem části parcely č. 382/1 v k.ú. Slatinie na Hané
Rada schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 382/1 (200m2) ve výši 1000 Kč/rok
manželům Mackovím, Slatinice 370 a pověřuje starostu vypracováním a podpisem

smlouvy.
6. Žádost o schválení SZVBS IV-12-8010891/VB/2, název: Slatinice RD Hubáček,
úprava KNN.
Rada obce schvaluje SZVBS IV-12-8010891/VB/2, název: Slatinice RD Hubáček,
úprava KNN.
7. Příspěvek na rekonstrukci budov školy
Rada projednala žádost paní ředitelky PaedDr. Ivy Tomáškové o přispění na
rekonstrukci obou budov školy (malování, podlahová krytina, obložení, osvětlení) a
pověřila starostu k jednání.
8. Žádost p. Snášela o osazení plotu
Rada obce projednala žádost p. A. Snášela, bytem Lípy č.p.141 o osazení nového
plotu z betonových výplní. Rada schvaluje oplocení, ale doporučuje využití jiného
materiálu z estetických důvodů a odkazuje žadatele na vyjádření stavebního úřadu.
9. Žádost o schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Slatinice za rok 2015
Rada obce projednala a schválila hospodářský výsledek za rok 2015 ZŠ a MŠ
Slatinice.
10. Územní studie v lokalitě u hřiště
Rada schválila vypracování územní studie v lokalite u hřiště (žadatel: p. Zuzana
Hečková).
11. Spoluúčast na budování komunikace v obci Slatinice
Rada projednala spoluúčast na budování komunikace pro čtyři RD v obci Slatinice na
pozemku par.č. 606/1 a pověřuje vedení obce jejím vyjednáním.
12. Žádost o poskytnutí informace ke stavebnímu záměru
Rada obce projednala žádost o poskytnutí informace ke stavebnímu záměru a předává
ji k projednání na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Slatinice.
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
226/23 Rada schvaluje Rozpočtové opatření č.4
227/23 Rada obce Slatinice schvaluje: Smlouvu o právu provést stavbu při akci
Olomouckého kraje u stavby: „Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK
Unčovice“ a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
228/23 Rada projednala Registr oznámení za rok 2015.
229/23 Rada obce schvaluje výši nájmu za nebytový prostor v severní části budovy OÚ
Slatinice č.p. 50 určený pro šicí dílnu (manželé Sigmundovi) ve výši 1000 Kč + energie a
pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka přípravou smlouvy a jejím podpisem.
230/23 Rada schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 382/1 (200m2) ve výši 1000
Kč/rok manželům Mackovím, Slatinice 370 a pověřuje starostu vypracováním a podpisem

smlouvy.
231/23 Rada obce schvaluje SZVBS IV-12-8010891/VB/2, název: Slatinice RD Hubáček,
úprava KNN.
232/23 Rada obce projednala a schválila hospodářský výsledek za rok 2015 ZŠ a MŠ
Slatinice.
233/23 Rada projednala žádost paní ředitelky PaedDr. Ivy Tomáškové o přispění na
rekonstrukci obou budov školy (malování, podlahová krytina, obložení, osvětlení) a
pověřila starostu k jednání.
233/23 Rada obce projednala žádost p. A. Snášela, bytem Lípy č.p.141 o osazení nového
plotu z betonových výplní. Rada schvaluje oplocení, ale doporučuje využití jiného
materiálu z estetických důvodů a odkazuje žadatele na vyjádření stavebního úřadu.
234/23 Rada obce schválila hospodářský výsledek za rok 2015 ZŠ a MŠ Slatinice.
235/23 Rada schválila vypracování územní studie v lokalite u hřiště (žadatel: p. Zuzana
Hečková).
236/23 Rada projednala spoluúčast na budování komunikace pro čtyři RD v obci Slatinice
na pozemku par.č. 606/1 a pověřuje vedení obce jejím vyjednáním.
237/23 Rada obce projednala žádost o poskytnutí informace ke stavebnímu záměru a
předává ji k projednání na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Slatinice.
Přijatá usnesení 226/23 – 237/23 schválili všichni přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
Stanislav Havlíček

…………………………………

